Datablad

HP 55 LaserJet-tonerpatroner
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideelt til det daglige print på kontoret.
Når produktivitet er vigtig, har du brug for patroner, der ikke kræver megen vedligeholdelse, så
printeren kan køre der ud af. Færre, pålidelige forbrugsvarer reducerer antallet af afbrydelser og
sparer tid. Det mest værdifulde er nu den originale HP LaserJet-tonerpatronteknologi.

Undgå spild af tid med hurtig print og hurtig installation

Øg effektiviteten med originale tonerpatroner til HP LaserJet. HP's avancerede toner fæstnes hurtigt på papiret og sikrer udskrivning i høj hastighed og
optimal kvalitet. Spar tid med hurtig og nem installation, og få rigtigt meget for pengene, når du printer meget.
Optimal ydelse og ensartet udskriftskvalitet ved de hastigheder, der er behov for i en virksomhed – forbedret HP-toner.

HP tænker på miljøet

HP er forkæmper for miljøet. De originale HP LaserJet-tonerpatroner med avanceret toner hjælper dig med at spare strøm1 og er designet med tanke på
miljøet. Vis ansvar, og send de originale HP-patroner til genbrug gennem HP Planet Partners2.
Originale HP LaserJet-tonerpatroner er designet med tanke på miljøet.

Ensartede resultater sikrer problemfri print

Med originale HP patroner og HP toner med vores unikke formular får du en ensartet printkvalitet i hele patronens levetid. Når 70% af printprocessen
afhænger af patronen, er det en god ide at vælge én, der er fremstillet specifikt til printeren.
Med all-in-one HP patroner, der udgør op til 70% af billedbehandlingssystemet, er du sikret pålidelige og ensartede resultater.

1Programmet

findes ikke i alle lande. HP Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af HP-printerforbrugsvarer findes i øjeblikket i mere end 47 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika. Der er flere oplysninger på: http://www.HP.com/recycle.
2 Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise P3015-printerserien; HP LaserJet Pro M521-serie af multifunktionsprintere; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CE255A

Original HP 55A LaserJet-tonerpatron, sort

6.000 sider

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

Originale HP 55X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 12.500 til 13.500 sider

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

Original HP 55X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

12.500 sider (HP LaserJet
395 x 160 x 313 mm
Enterprise P3015 og Pro 500 MFP
M521), eller 13.500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

2,26 kg

884420133704

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Dette HP produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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